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Hoofdstuk 1 – Organisator 
 
1. De Vlaamse Houtproef is een organisatie van de “Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers” – de 

beroepsvereniging voor schrijnwerkers. Binnen deze bovenvermelde VZW werd een inrichtend comité 
opgericht voor de organisatie van de Vlaamse Houtproef, dat samengesteld is uit afgevaardigden van 
de desbetreffende deelnemende regio’s (vanuit de lokale afdelingen van de Vlaamse Schrijnwerkers). 
 

2. De Vlaamse Houtproef wordt in 2019 georganiseerd in volgende regio’s: Antwerpen, Limburg, Oost-
Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen 

 
3. Bij vragen of opmerkingen over de Vlaamse Houtproef kan men terecht bij: 
 

 algemene vragen m.b.t. de proef, opdracht, sponsoring, etc. :  
 
▪ Mail :  info@houtproef.be  
▪ Post :  Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel 
▪ Telefoon :  02/5455757 (Ann Cassauwers) 

 
 vragen m.t.b. inschrijving en lokale prijsuitreiking : 

 

Regio Verantwoordelijke Telefoon Mail 
Antwerpen Vanessa Fioole 03/2034407 vanessa.fioole@confederatiebouw.be 
Limburg Evelien Baré 011/301036 Evelien.bare@confederatiebouw.be 
Vlaams-Brabant Hilke Holtof 016/224084 Hilke.holtof@confederatiebouw.be 
Oost-Vlaanderen Leen Van Puyenbroeck 03/7604780 Leen.vanpuyenbroeck@confederatiebouw.be 
West-Vlaanderen Gerd Decoene 056/268141 gerd.decoene@confederatiebouw.be 

een organisatie van 

Confederatie Bouw  

Vlaamse Schrijnwerkers 

 

Contactpersoon: Ann Cassauwers 

Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel 

T 02 545 57 57 – F 02 545 58 59 

info@houtproef.be – www.houtproef.be 

mailto:info@houtproef.be
mailto:info@houtproef.be
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Hoofdstuk 2 – Inschrijving en referentienummer 
 
4. De Vlaamse Houtproef is gericht naar de leerlingen van het 4de jaar BSO en TSO en het 4de of 5de jaar 

BUSO. Enkel leerlingen van scholen die gelegen zijn in één van de regio’s zoals vermeld in artikel 2 van 
dit reglement kunnen deelnemen aan de Vlaamse Houtproef.  

 
5. Om geldig ingeschreven te zijn, dient de school het hiertoe opgestelde inschrijvingsformulier terug te 

sturen naar de lokale Confederatie Bouw van hun regio (of minstens alle gevraagde gegevens 
doorsturen via mail). Hierbij moet ook duidelijk één of meerdere mailadressen vermeld worden van 
de TA en/of leraar(s) want de opdrachttekeningen zullen via mail doorgestuurd worden). 
In het kader van de GDPR wetgeving verwijzen wij naar de inschrijvingsbrochure. Deelnemende 
scholen bezorgen ons per deelnemende leerling de toestemming die de ouders gaven voor gebruik 
van foto’s en/of video’s van hun zoon/dochter (formulier dat ondertekend wordt bij inschrijving in de 
school). Tijdens de Vlaamse Houtproef worden er foto’s en video’s gemaakt van de deelnemende 
leerlingen. Deze foto’s en video’s worden door de organisator, zijnde de Confederatie Bouw Vlaamse 
Schrijnwerkers, bewaard. Deze foto’s kunnen gebruikt worden op onze social media, website, 
prijsuitreikingen, magazine De Vlaamse Schrijnwerker en de media.  

 
6. Het inrichtend comité kent aan iedere ingeschreven leerling een referentienummer toe. Dit 

referentienummer wordt op een zelfklever afgedrukt en aan de school bezorgd. Enkel dit nummer 
mag op het werkstuk voorkomen (zie tekening). 
Dit moet strikt nageleefd worden, zodat de identiteit van de leerlingen geheim blijft tot de 
bekendmaking van de resultaten en zodat de jurering volstrekt neutraal en onpartijdig kan gebeuren. 
Werkstukken zonder deze zelfklever zullen niet beoordeeld worden door de jury. 

 
7. Deelname aan de Vlaamse Houtproef impliceert automatisch volstrekte aanvaarding van onderhavig 

reglement.  
 
8. De Vlaamse Houtproef is geen scholenwedstrijd, en wenst aldus geen ‘strijd’ tussen de scholen aan 

te wakkeren of scholen tegen elkaar op te zetten. In tegendeel, de houtproef is een stimulans om 
leerlingen te motiveren en te stimuleren om in de houtsector te blijven en er zich goed te voelen. 

 
9. Bij annulatie van de inschrijving is de school verplicht om alle geleverde hout terug te bezorgen aan 

het inrichtend comité (in te leveren via de desbetreffende lokale Confederatie Bouw).  

Hoofdstuk 3 – Verzekering en onvoorziene omstandigheden 
 

10. De directie van de school zorgt ervoor dat zijn ongevallenverzekeringscontract alle risico’s dekt die de 
leerlingen eventueel tijdens het uitvoeren van de proef kunnen oplopen. Het inrichtend comité noch 
de Confederatie Bouw kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke 
ongevallen of schade die zich in voormelde omstandigheden kunnen voordoen. 

 
11. Alle onvoorziene omstandigheden zullen door het inrichtend comité worden onderzocht. Het 

inrichtend comité alleen beslist over de te nemen maatregelen. 
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Hoofdstuk 4 – Datum en opdrachttekeningen 
 
12. Elke leerling moet een werkstuk in hout vervaardigen op DONDERDAG 25 APRIL 2019. De proef wordt 

onherroepelijk afgesloten om 18 uur.  
 

13. De leerling dient het werkstuk uit te voeren op basis van de opdrachttekeningen en volgens de 
correcte maten die door het inrichtend comité worden verstrekt. De structuur, afmetingen, 
verbindingen, etc. worden opgelegd aan de hand van tekeningen die aan de school overhandigd 
worden. Deze opdrachttekeningen worden op donderdagmorgen 25 april 2019 voor 8 uur 
vrijgegeven. De tekeningen worden enerzijds via mail doorgestuurd naar de mailadressen die bij 
inschrijving door de school werden opgegeven en kunnen anderzijds gedownload worden via de 
website www.houtproef.be.  
Op woensdagmorgen 24 april 2019 zal er wel een filmpje te bekijken zijn op de website, welke een 
indruk zal geven van de samenstelling van het werkstuk (met name hoe diverse onderdelen in elkaar 
moeten gestoken worden om tot het werkstuk te komen).  

 
14. De opdrachttekeningen worden enkel in PDF-formaat ter beschikking gesteld.  

 
15. De vervaardiging van het werkstuk gebeurt pas vanaf donderdagmorgen 25 april 2019 (met 

uitzondering van de voorbereiding van het hout dat al op voorhand moet klaargemaakt worden). De 
leerling heeft hiervoor de hele schooldag tijd, ten laatste tot 18 uur.  

 
16. Het werkstuk moet door de leerling in de school gemaakt worden. 

Hoofdstuk 5 – Benodigde hout 
 

17. Het hout wordt door het inrichtend comité ter beschikking gesteld van de school. De levering wordt 
voorzien in februari of maart 2019. Enkel deze houtsoorten mogen gebruikt worden voor deze proef 
op risico van diskwalificatie. 

 
18. Het hout dient door de school zelf op maat te worden gezaagd en geschaafd. Hiertoe krijgt de school 

een borderel met de afmetingen waarop de stukken moeten voorbereid worden. De voorbereiding 
van het hout en het plaatwerk moet volgens de detailtekening in bijlage bij het maatborderel vooraf 
gemaakt worden.  

 
19. De leerling dient op 25 april 2019 over werkklare onderdelen te kunnen beschikken. Het is 

aangewezen dat de leerling als voorbereiding vooraf alle klaargemaakte onderdelen nauwkeurig 
controleert (o.a. juiste maten).  

  

http://www.houtproef.be/
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Hoofdstuk 6 – Taakomschrijving leerkrachten 
 

20. De verantwoordelijke leerkracht zorgt ervoor dat elke leerling over volgende materialen beschikt voor 
de uitvoering van de proef op 25 april 2019:  

▪ Plaatmateriaal mdf met fineer beplakt 19mm: netto 320mm x 320mm (klaar maken volgens 
tekening 2019 - VB 1.4) 

▪ Beuk netto 2 stuks 20mm x 55mm, lengte brut 460mm 
▪ Beuk netto 1 stuk 20mm x 36mm (klaar maken volgens tekening 2019 - VB 1.2) 
▪ Beuk netto 1 stuk 10mm x 20mm, lengte brut zo lang mogelijk 
▪ Eik netto 1 stuk 20mm x 55mm (klaar te maken volgens tekening 2019 - VB 1.1) 
 
Te voorziene materialen en gereedschappen op de dag van de houtproef: 

 
▪ Deugels of drevels 8mm x 30mm: 4 stuks per leerling 
▪ Houtboor van 8mm 
▪ Beitels vanaf 8mm 
▪ Bovenfrees met frees van 8 of 10mm (liefst meerdere bovenfrezen voorzien) 
▪ Leugenzwee (zwaaihaak) 
▪ Snellijm 
▪ Pennebank met gatbeitel 8mm minimum 60mm diep 
▪ Handschuurmachientjes (liefst meerdere machientjes voorzien) 
▪ Handboormachientjes (liefst meerdere machientjes voorzien) 

 
Geen CNC gebruiken, standaardmachines zijn wel toegelaten! 

21. De leerkrachten zorgen ervoor dat de gereedschappen die niet tot de basisuitrusting van de leerlingen 
behoren, deze op de dag van de proef toch ter beschikking van de leerlingen zijn. 

 
22. De leerkrachten houden er nazicht op dat alle handgereedschap van de leerling hen toelaat het 

handwerk op een veilige manier uit te voeren.  
 

23. Om het werkstuk op een veilige wijze te vervaardigen, dienen de nodige hulpstukken door de 
leerkracht te worden klaargemaakt.  

 
24. De leerkrachten engageren er zich toe te respecteren wat verplicht manueel en machinaal moet 

uitgevoerd worden binnen de opdracht. Indien nadien blijkt (via de toezichthouder ter plekke, foto’s 
op websites of Facebook) dat deze bepalingen niet werden nageleefd, behoudt de vakjury zich het 
recht voor om bepaalde klassen en scholen te diskwalificeren voor de wedstrijd.  

 
25. De leerkrachten analyseren samen met de leerlingen de tekeningen, en stellen samen de te volgen 

werkmethode op.  
De leerkrachten zorgen ervoor dat de leerlingen de machines op een veilige manier kunnen 
gebruiken voor het vervaardigen van de specifieke onderdelen.  
De leerkrachten mogen de machines mee instellen voor het gebruik en vervaardigen van de 
desbetreffende onderdelen.  
De leerkrachten begeleiden en houden toezicht bij het gebruik van de machines, zodat de leerlingen 
de veiligheidsvoorschriften naleven.  
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Hoofdstuk 7 – Specifieke eisen m.b.t. het te vervaardigen werkstuk 
 

26. Alle ontwerpafmetingen moeten worden gerespecteerd. 
 
Indien het werkstuk qua vorm niet conform is volgens de opdrachttekeningen, dan kan het werkstuk 
niet gequoteerd worden.           

 
27. Samen met de opdrachttekeningen die op 25 april 2019 ’s morgens worden vrijgegeven, zal een 

aanvullend reglement doorgestuurd worden. In deze aanvulling zullen verdere specifieke eisen met 
betrekking tot de vervaardiging van het werkstuk beschreven zijn (soorten verbindingen, al dan niet 
te verlijmen verbindingen, toegelaten machinale bewerking en eventuele verplicht manueel te maken 
verbindingen).  

 
28. Het werkstuk moet volledig afgewerkt zijn, maar moet onbehandeld blijven. 

Een afwerkingslaag is NIET toegelaten (wel met de hand opzuiveren en kanten breken).  

Hoofdstuk 8 – Toezicht en jurering 
 

29. Door de lokale afdeling van de Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers worden afgevaardigden 
aangesteld als toezichthouder en naar de deelnemende scholen gestuurd om er te waken over het 
correcte verloop van de proef.  

 
30. Tijdens het verloop van de proef geeft de school aan deze afgevaardigde(n) vrije toegang tot de 

lokalen waar de proef plaats heeft. 
 

31. Na afloop van de proef worden de afgewerkte werkstukken overgedragen aan de toezichthouders. De 
toezichthouders voeren in overleg met de verantwoordelijke leerkrachten een selectie door van de 
werkstukken die in aanmerking komen voor jurering, waarna deze door de toezichthouders worden 
meegenomen naar de desbetreffende lokale Confederatie Bouw. 
Bij de ophaling van de werkstukken moet een afgifteformulier ingevuld worden, met vermelding van 
de referentienummers van de meegenomen werkstukken. Dit formulier moet ondertekend worden 
door een leerkracht en door de toezichthouder.  
 

32. De binnengebrachte werkstukken worden een eerste maal beoordeeld door een regionale vakjury, 
samengesteld uit afgevaardigden van de lokale Confederatie Bouw. Na deze regionale beoordeling 
gaan de drie best scorende werkstukken per afdeling (3 van BSO, 3 van TSO, 3 van BUSO) door naar 
een tweede beoordeling door een Vlaamse vakjury, samengesteld uit afgevaardigden van alle 
deelnemende regio’s waarbij alle nummers 1 strijden voor de plaatsen 1 tot/met 5, alle nummers 2 
voor de plaatsen 6-10 en alle nummers 3 voor de plaatsen 11-15. Er zullen voor de Vlaamse jurering 
maximaal 45 stukken gejureerd moeten worden. 
 

33. De puntencriteria zullen samen met de opdrachttekeningen worden doorgestuurd naar de school op 
donderdagmorgen 25 april 2019.  

 
34. De scholen krijgen de behaalde resultaten van hun leerlingen na afloop van alle prijsuitreikingen. 

 
35. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en definitief. 
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Hoofdstuk 9 – Huldiging laureaten 
 

36. Indien de leerling tot de laureaten behoort, wordt hij/zij uitgenodigd op de prijsuitreikingen (samen 
met zijn/haar ouders). De laureaten krijgen een waardevolle prijs en een getuigschrift. 

 
37. Er worden enerzijds regionale prijsuitreikingen gehouden (waarbij de laureaten van desbetreffende 

regio worden bekendgemaakt) en anderzijds is er een Vlaamse prijsuitreiking (waarbij de laureaten 
over alle deelnemende regio’s heen worden bekendgemaakt).  

 
38. De data en locaties van de prijsuitreikingen worden gepubliceerd op de website en Facebookpagina 

van de Vlaamse Houtproef. 

Hoofdstuk 10 – Teruggave werkstukken 
 

39. De werkstukken kunnen vanaf de regionale uitreiking tot en met 28 juni 2019 afgehaald worden in het 
kantoor van de lokale Confederatie Bouw (tijdens de kantooruren of na afspraak). Nadien kunnen 
geen werkstukken meer afgehaald worden en worden ze eigendom van de Confederatie Bouw.  
Het is mogelijk dat een lokale afdeling van de Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers beslist om 
de werkstukken zelf terug te bezorgen aan de scholen. In dit geval zal de school hiervan verwittigd 
worden (de werkstukken moeten dan dus niet afgehaald worden). 

Hoofdstuk 11 – Persberichten en publicaties 
 
40. Indien de school op eigen initiatief contact opneemt met de pers, of een eigen persmededeling of 

artikel verspreidt over hun deelname aan deze houtproef, is het verplicht om hierin te vermelden dat 
de houtproef een initiatief is van de “Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers”. 


